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Nota Fiscal Paulista
tem novas regras

Devolução do ICMS agora 
é de 20%; liberação dos 
créditos para inscritos no 
programa será postergada 
em seis meses, e o sorteio 
mensal incorporou prêmio 
permanente de R$ 500 mil

Secretaria Estadual da Fazenda 
anunciou novas regras na Nota 
Fiscal Paulista (NFP), programa 
criado em 2007 pelo Governo do 
Estado para combater a sonega-
ção. A mudança principal é a redu-
ção de 30% para 20% do dinheiro 
arrecadado com o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS).

Mudanças nos
prêmios dos sorteios

(em R$)
Número
de prêmios Valor Total
1 (*)  500.000  500.000
1 (*)  300.000  300.000
1 (*)  200.000  200.000
1 (*)  100.000  100.000
1  50.000  50.000
1 (*)  40.000  40.000
1  30.000  30.000
1  20.000  20.000
5 (*)  10.000  50.000
300  1.000  300.000
300 (*)  500  150.000
1.000  250  250.000
2.000 (*)  100  200.000
15.000  50  750.000
76.303  20  1.526.060
1.503.394 (**)  10  15.033.940

(*) = novas faixas de prêmios
(**) = novo número de prêmios de R$ 10
(Fonte: Secretaria da Fazenda)

Exposição reúne fotos de modelos com e sem deficiência

Segundo o coordenador da 
NFP, Renato Chan, a diminui-
ção em 10 pontos porcentuais 
do ICMS é reflexo do momen-
to atual de desaceleração da 
economia. “Com a medida, o 
Estado irá ampliar a distribui-
ção de recursos para áreas com 
repasses vinculados à arrecada-
ção do tributo estadual, como 
saúde, educação e prefeituras, 
sem, contudo, precisar aumen-
tar impostos”, explica. 

O modelo de cálculo dos 
créditos segue o mesmo. O 
dinheiro a ser devolvido ao 
inscrito no programa da NFP 
refere-se à porcentagem do 
ICMS efetivamente recolhida 
pelo estabelecimento comercial 
quando o consumidor faz com-
pras e solicita a inclusão de seu 
número de CPF ou CNPJ no 
documento fiscal.

Prazo – Outra mudança é a pos-
tergação, em seis meses, da liberação 
dos créditos acumulados para os 17,6 
milhões de consumidores inscritos no 
programa. Assim, os valores que seriam 
liberados em outubro estarão disponí-
veis em abril de 2016, e o adiamento res-
tringe-se aos valores de ICMS calculados 
sobre compras efetuadas no primeiro 
semestre de 2015.

Consumidor inscrito poderá usar nor -
malmente seus créditos remanescentes e 
prêmios acumulados na conta corrente 
pelo prazo de cinco anos. Se preferir, 
poderá usá-los para abater ou quitar 
parte do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) de 2016, 
no mês de outubro.

Opcionalmente, pode sacar ou doar 
o crédito recebido em uma compra para 
entidade de assistência social ou de saúde 

cadastrada na NFP, bastando entregar 
o cupom fiscal sem CPF ou CNPJ para 
a instituição.

Mais bilhetes – Os sorteios espe-
ciais em datas comemorativas foram extin-
tos, mas criou-se a celebração especial de 
Natal (R$ 1 milhão em dezembro) e foi 
incorporado um prêmio permanente e 
mensal de R$ 500 mil.

Os valores pagos nas extrações aumen-
taram, assim como o total de bilhetes ele-
trônicos contemplados (ver tabela). Agora, 
serão premiados mensalmente 1.598.310 
bilhetes, ante 1,5 milhão anterior. O valor 
total pago subiu de R$ 17 milhões para R$ 
19,5 milhões.

As novas regras para o sorteios valem 
para documento fiscal emitido a partir 
deste mês. Os participantes passam a con-
correr também a prêmios de R$ 300 mil, 

R$ 200 mil, R$ 100 mil, R$ 50 mil, R$ 40 
mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil. Foram acresci-
dos na escala cinco prêmios de R$ 10 mil e 
novas faixas, de R$ 500 e R$ 100.

Como há um período de quatro meses 
entre a compra efetuada pelo consumidor 
e a geração dos bilhetes para os sorteios, a 
nova regra passará a valer a partir da extra-
ção de novembro. Os valores antigos de R$ 
50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil foram incor-
porados e redistribuídos, com acréscimos, 
na nova escala. 

Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
A exposição Entre iguais oferece 
recursos de audiodescrição, além de 
legendas com caracteres ampliados em 
braile, no Memorial da Inclusão
Rua Auro Soares de Moura Andrade, 564 
Barra Funda, com entrada pelo portão 10
Das 10 às 17 horas, de segunda 
a sexta-feira
Visitas agendadas: memorial@sedpcd.
sp.gov.br ou pelo telefone (11) 5212-3727
Até o dia 30

As imagens em preto e branco reve-
lam um ensaio de moda com vários 
casais. Em cada uma das 24 fotografias 
de Entre iguais, a autora Daniela Gama 
retratou modelos com e sem deficiên-
cia posando juntos. A mostra está em 
cartaz no Memorial da Inclusão, espaço 
expositivo da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

A exposição surgiu por meio de 
um projeto idealizado e elaborado pela 
fotógrafa para suscitar questionamen-
tos por parte do público visitante sobre 
perspectivas da identidade. Também 
integram a realização uma instalação 
com duas cadeiras de madeira criadas 
pelo artista plástico Marcel Gama, e um 
vestido de festa utilizado no projeto. 

A proposta inovadora de Daniela 
tem como objetivo mostrar também 
“que todas as pessoas podem e têm o 
direito de participar do mercado de 
trabalho”, complementa a curadora da 
instituição, Elza Ambrósio. Segundo 
ela, outras 24 fotos expostas ao lado 
(coloridas e com modelos que mostram 

suas deficiências) fazem um diálogo 
com Entre iguais. Nelas, são apresen-
tadas peças da moda inclusiva, criadas 
com elementos que buscam garantir 
a acessibilidade e a independência da 
pessoa com deficiência.

Oportunidades – Inaugurado em 
2009, o Memorial da Inclusão: Os Ca -
minhos da Pessoa com Deficiência 
reúne, em um só espaço, fotografias, 
documentos, manuscritos, áudios e ví -
deos relacionados aos principais perso-

nagens, às lutas e iniciativas que garan-
tiram melhores oportunidades para as 
pessoas com deficiência.

No local, as quatro deficiências – audi-
tiva, visual, intelectual e física – são abor-
dadas ainda em atrações como a Sala 
Preparatória dos Sentidos, um ambiente 
escuro que reúne painéis de texturas 
diversas, com alteração de temperatura 
e sensores sonoros e olfativos.

Simone de Marco

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Nota Fiscal Paulista 
www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Sorteios (NFP)
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/sorteio
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Chan, coordenador 
da NFP: Modelo de 
cálculo dos créditos 
segue o mesmo

Entre iguais – em cartaz no Memorial da Inclusão até o dia 30 de julho
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